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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA BIAŁYSTOK
z dnia .................... 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia i mieszkaniach chronionych
Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.1)) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.2)) w związku
z art. 97 ust. 1a i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1507 z późn. zm.3)) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XIX/185/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (Dz.
Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 5210), w załączniku Nr 4 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4. Wysokość miesięcznej odpłatności za pobyt osoby bezdomnej ustala się, z zastrzeżeniem ust. 5, na
zasadach określonych w poniższej tabeli:
Dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie w stosunku
do kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej wyrażony w %

Wysokość odpłatności wyrażona w %
w stosunku do podstawy ustalenia
odpłatności

do 100

25

powyżej 100 do 150

50

powyżej 150 do 200

60

powyżej 200 do 250

75

powyżej 250

100

5. W przypadku gdy naliczona zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 opłata osoby skierowanej
do:
1) schroniska dla osób bezdomnych - będzie wyższa niż 30% dochodu osoby samotnie gospodarującej
lub dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej,
2) schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi - będzie wyższa niż 50% dochodu osoby
samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej
wysokość ustalanej opłaty ogranicza się odpowiednio do kwoty stanowiącej 30% lub
50% tych dochodów.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i 1815.
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1690 i 1818.
2) Zmiany
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Łukasz Prokorym
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej rada powiatu lub rada
gminy ustala w drodze uchwały, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
Uchwała Nr XIX/185/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
w czterech załącznikach reguluje zasady ponoszenia odpłatności za pobyt: w Dziennym Domu Pomocy
Społecznej w Białymstoku (Zał. Nr 1), w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez miejskie
jednostki pomocy społecznej (Zał. Nr 2), w Samopomocowym Klubie Seniora w Białymstoku (Zał. Nr 3)
oraz za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi realizujących zadania w zakresie pomocy osobom bezdomnym na zlecenie Miasta Białystok
(Zał. Nr 4).
Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1690) zmieniono treść art. 97 ustawy o pomocy społecznej dodając
ust. 1a. Wynika z niego, że w przypadku osoby bezdomnej skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych
albo schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, nie ma zastosowania przepis ust. 1 tego
artykułu mówiący o nieponoszeniu opłaty za pobyt, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego. Ustalono też, że opłata za pobyt
tych osób nie może być wyższa niż 30% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę
w rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych, a w przypadku schroniska dla osób
bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie może być wyższa niż 50% tego dochodu.
W związku z wprowadzoną zasadą ustalenia opłaty za pobyt osoby bezdomnej w schronisku dla osób
bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, również w sytuacji
nieprzekraczania kryterium dochodowego, należy zmienić uchwałę Nr XIX/185/11 Rady Miejskiej
Białegostoku z dnia 12 grudnia 2011 r. poprzez dostosowanie jej zapisów do aktualnego stanu prawnego.
Ponadto, w związku z możliwym znacznym wzrostem miesięcznego kosztu utrzymania jednego miejsca
w schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
zastosowano mechanizm ustalania opłaty za pobyt w stosunku do wszystkich osób kierowanych,
uwzględniający zarówno koszty pobytu, jak również możliwości finansowe osoby skierowanej, tak aby po
uiszczeniu należności osoba bezdomna posiadała środki umożliwiające realizację innych niezbędnych
potrzeb bytowych.
W świetle powyższego podjęcie przez Radę Miasta Białystok uchwały zmieniającej ww. uchwałę Rady
Miejskiej Białegostoku Nr XIX/185/11 z dnia 12 grudnia 2011 r. jest w pełni zasadne.
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